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--------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA------------------------------- 

-----------------------------------ATA N. º 5 / 2019------------------------------------ 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma 

horas, na sede da Junta e Freguesia de Vinhais, reuniu o executivo da mesma, 

constituído pelo Presidente – Marco Alexandre Maciel Costa, pelo Secretário – 

João Cristiano Rodrigues Cunha e pela Tesoureira – Amália da Conceição 

Rodrigues Félix, para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos: -------------

Ponto um - Período antes da ordem do dia; ----------------------------------------------

Ponto dois - Análise da situação; ------------------------------------------------------------ 

Ponto três - Deliberações; ----------------------------------------------------------------------

Ponto quatro - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------

Aberta a reunião, pelo senhor Presidente, deu-se início à ordem de trabalhos. ---- 

Ponto um – Período antes da ordem do dia. ---------------------------------------------

Em conformidade com o sucedido em reuniões anteriores, o senhor Presidente 

começou por salientar a continuidade dos trabalhos de limpeza e manutenção de 

caminhos rurais desenvolvidos em toda a Freguesia, com particular incidência 

nas aldeias anexas (Armoniz, Ermida, Moás e Rio de Fornos). Para que este 

trabalho fosse desenvolvido, salientou, uma vez mais, a entrega e dedicação da 

‘Equipa de Cantonagem’ que, como foi dado a conhecer nas últimas reuniões de 

executivo e Assembleias de Freguesia, tem apenas um funcionário em funções, 

ao abrigo do “Programa CEI” do IEFP – Instituto de Emprego e Formação 

Profissional. Esta mesma entidade deu conhecimento, ao executivo desta Junta 
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de Freguesia que, no âmbito das candidaturas aprovadas no quadro do 

“Programa CEI+”, iniciarão funções três trabalhadores no próximo dia vinte e um 

de junho de dois mil e dezanove. ---------------------------------------------------------------

Seguidamente, o executivo destacou os contactos estabelecidos com a Escola 

de primeiro ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento de Escolas D. Afonso III – 

Vinhais, bem como com a GNR – Guarda Nacional Republicana, nomeadamente 

com o “Programa Especial de Policiamento Comunitário”, no sentido de dar 

continuidade às comemorações do “Dia Mundial do Ambiente”. Neste particular, 

será desenvolvida, no dia cinco de junho, uma ação de sensibilização sobre 

“Poluição da Água”, para a Comunidade Escolar, seguida de “Caminhada pelo 

Ambiente” (com recolha seletiva de lixo, pelo “passadiço de Santo António”), 

culminando com atividades lúdicas e pedagógicas e lanche convívio no 

“Santuário de Santo António – Vinhais”. O lanche e os materiais para recolha de 

lixo (luvas e sacos) serão oferecidos pela Junta de Freguesia de Vinhais. ---------

Ponto dois – Análise da situação; -----------------------------------------------------------

A Junta de Freguesia analisou a conta corrente existente na agência de Vinhais 

da Caixa Geral de Depósitos. No presente momento, a conta apresenta um saldo 

contabilístico de trinta e dois mil, novecentos e noventa e um euros e trinta e oito 

cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto três - Deliberações; ----------------------------------------------------------------------

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------- 

a) Em conformidade como disposto no ponto 1, do Artigo 17.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de Setembro - Delegação de competências da Junta de Freguesia no 
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Senhor Presidente -, foram aprovadas as despesas autorizadas a seguir 

referenciadas: ----------------------------------------------------------------------------------------

a.1) Pagamento no valor de cento e onze euros e trinta cêntimos, à empresa 

‘Vítor Nascimento’, referente a limpeza de bermas da Estrada Municipal (troço 

Zona Industrial de Vinhais - Rio de Fornos). Fatura/Recibo número 10, com 

entrada número n.º 147. ---------------------------------------------------------------------------

a.2) Pagamento no valor de quarenta e seis euros e trinta e sete cêntimos, à 

empresa ‘André Gonçalves’, referente a limpeza de caminho rural (Vinhais)  

Fatura/Recibo n.º 54, com entrada números 148. ------------------------------------------

a.3) Pagamento no valor de mil quatrocentos e sessenta e nove euros e 

dezasseis cêntimos, à empresa ‘Manuel Firmino Carril Unipessoal, Lda.’, 

referente a limpeza de caminhos rurais (Armoniz). Fatura/Recibo n.º 108, com 

entrada n.º 143 . -------------------------------------------------------------------------------------

a.4) Pagamento no valor de quatrocentos e vinte quatro euros, à empresa 

‘Gualter do Nascimento Afonso’, referente a limpeza de caminhos rurais (Vinhais). 

Fatura número 715, com entrada n.º 140. ----------------------------------------------------

a.5) Pagamento no valor de trezentos e cinquenta euros, à empresa ‘António 

Coroado Unipessoal, Lda’., referente a serviços de limpeza. Fatura n.º 384, com 

entrada n.º 142. --------------------------------------------------------------------------------------

a.6) Pagamento no valor de quinze euros, à empresa ‘Auto Central’, referente 

limpeza da “Carrinha 4x4”. Fatura n.º 3064, com entrada n.º 139. ---------------------

a.7) Pagamento no valor de trezentos e trinta e nove euros e vinte cêntimos, à 

empresa ‘Nuno Casimiro Santarém Fernandes’, referente a limpeza de caminhos 
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rurais/valetas (Rio de Fornos). Fatura n.º 10, com entrada n.º 134. -------------------

b) Contratar a banda “Chama Musical”, para arraial das “Festas de S. João - 

2019”, em virtude de esta ter apresentado orçamento de menor valor (setecentos 

e cinquenta euros, IVA incluído). De salientar que a Câmara Municipal de Vinhais 

negou o apoio financeiro solicitado, concedendo apenas apoio logístico para a 

realização das referidas festas. ------------------------------------------------------------------

c) Adquirir “Manjericos” (trezentas unidades), junto das floristas existentes na 

Freguesia, para elaboração da “Cascata de S. João”, no âmbito das “Festas de S. 

João - 2019”. ------------------------------------------------------------------------------------------

d) Conceder, a título gratuito, a concessão da exploração do de bar da “Festa de 

S. João – 2019” à empresa “Nuno & Cláudia, Lda.”, dado ter sido, das empresas 

existentes na Freguesia no ramo da cafetaria/restauração, a única aceder ao 

convite lançado por esta Junta de Freguesia. -----------------------------------------------

e) Adquirir materiais necessários à elaboração de adereços para as “Marchas de 

S. João 2019”, solicitados pelo Agrupamento de Escolas D. Afonso III e pela 

Santa Cada da Misericórdia de Vinhais. ------------------------------------------------------

f) Enviar ofício de pedido de apoio logístico e financeiro, à Câmara Municipal de 

Vinhais, para organização da comemoração do “Dia da Juventude 2019”. Neste 

particular, esta Junta de Freguesia pretende elevar a dimensão e qualidade 

desta iniciativa, tendo estabelecido contactos com a banda “The Gift” para 

possível espetáculo, no próximo dia nove de agosto de dois mil e dezanove, o 

qual poderá ser integrado nas “Festas da Vila 2019”. Aguarda-se contacto da 

Câmara Municipal de Vinhais, no sentido de poder viabilizar tão relevante evento. 
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g) Conceder apoio para visita de estudo da Educação Pré-Escolar do 

Agrupamento de Escolas D. Afonso III – Vinhais, à cidade do Porto, 

especificamente o pagamento de entradas no “Sea Life” e “Casa da Música”. -----

Ponto quatro - Outros assuntos. ------------------------------------------------------------

Finalizando a reunião, o Executivo tomou conhecimento da autoavaliação do 

desempenho da Assistente Operacional Ludovina da Conceição Fernandes 

Carrera, em conformidade com o estipulado no Decreto Regulamentar n.º 

18/2009, de 4 e setembro, na Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro e na 

Portaria n.º 1633/2007, de 31 de dezembro. Neste particular, foi comunicada à 

Assistente Operacional, via entrevista, a sua avaliação final, a qual constará do 

seu Processo Individual e será comunicada às entidades respetivas, em 

conformidade com a legislação em vigor. -----------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata, constituída por seis páginas, que depois de lida e aprovada, vai ser 

assinada pelos presentes. ------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente 

_________________________________ 

(Marco Alexandre Maciel Costa) 

 

O Secretário 

_________________________________ 

(João Cristiano Rodrigues Cunha) 



 

 
 

JUNTA DE FREGUESIA DE VINHAIS 
 

NIPC - 506 750 191 
                        
 

6 

 

 

A Tesoureira 

_________________________________ 

(Amália da Conceição Rodrigues Félix) 


